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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Európai Bizottságnak az elöregedett atomerőmű-állományhoz való –
véleménye szerint – hanyag hozzáállását kifogásolja a fukusimai katasztrófa után. A petíció 
benyújtója szerint nem tűnik úgy, hogy a Bizottság és a tagállamok intézkedéseket 
terveznének az atomerőmű-állomány megújítása érdekében. A petíció benyújtója ezért arra 
kéri az Európai Parlamentet, hogy állítson fel egy válságbizottságot, amely megfelelő 
intézkedéseket tesz majd annak érdekében, hogy megvédje az európai polgárokat a megfelelő 
lépések megtételének elmulasztása miatt szerinte a jövőben bekövetkező atomkatasztrófától. 
A petíció benyújtója továbbá úgy véli, hogy a Bizottság túlságosan könnyelműen kezeli a 
Japánból származó élelmiszerek és húsok ellenőrzését. Tájékoztatást kér arról, hogy az 
európai intézmények garantálni tudják-e azt a polgároknak, hogy a fukusimai katasztrófa 
hatásait az ellenőrzésük alatt tartják, és már nem áll fenn veszély. Olyan ellenőrzések és 
jogszabályok bevezetését kéri, amelyek megvédik a lakosságot az ilyen jellegű termékekből 
származó veszélyes sugárzástól, függetlenül attól, hogy honnan származnak a termékek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.
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Jogi háttér

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az EU által tett energiaügyi intézkedések „nem befolyásolhatják a tagállamok 
jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, továbbá nem 
befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások közötti választását és 
energiaellátásuk általános szerkezetét.” Ezért a tagállamokra hárul annak eldöntése, hogy a 
nukleáris energia mellett vagy ellen teszik-e le voksukat. 

Az Euratom-Szerződés mint lex specialis alapján az Európai Bíróság a C-29/99. számú 
ügyben hozott ítéletében elismerte a sugárzásvédelem és a nukleáris biztonság közötti szoros 
kapcsolatot. E nukleáris biztonság terén elismert hatáskörre alapozva (az Euratom-Szerződés 
31. cikke) a Tanács elfogadta a nukleáris biztonságról szóló irányelvet1, amelyet 2011. július 
22-ig kellett átültetni. Az irányelv főként arra törekszik, hogy az európai uniós 
jogszabályokban is rögzítse a rendelkezésre álló legfontosabb nemzetközi okmányokban –
nevezetesen a nukleáris biztonságról szóló egyezményben – foglalt, elismert nukleáris 
biztonsági elveket, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által kidolgozott 
biztonsági alapelveket. Ugyanezen jogalapra építve 2011. július 19-én elfogadták a nukleáris 
hulladékokról szóló irányelvet2. Mindkét irányelv része egy különleges szabálycsomagnak, 
amely az alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelv3 égisze alatt részletesebben 
szabályozza a sugárzásvédelem egy bizonyos aspektusát.

A Tanács 3954/87/Euratom4 rendelete megállapítja nukleáris balesetet vagy bármely egyéb 
radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív 
szennyezettségének legmagasabb megengedhető határértékeit. E rendelet kifejezetten 
megtiltja olyan termékek kereskedelmi forgalomba helyezését, amelyek meghaladják a 
radioaktív szennyezettség előre meghatározott felső határértékeit. 

A fukusimai katasztrófa utáni reakciók

a) Általános információk

A Japánban bekövetkezett nukleáris balesetet követően a 2011. március 24–25-i Európai 
Tanács hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az EU-ban meg kell valósítani és folyamatosan 
tökéletesíteni kell a nukleáris biztonságra vonatkozó legmagasabb szintű előírásokat, és 
azokat nemzetközi szinten is elő kell mozdítani. Egyúttal arra a következtetésre jutott, hogy 
egy átfogó kockázat- és biztonsági értékelés („stresszteszt”) alapján felül kell vizsgálni az 

                                               
1 A Tanács 2009. június 25-i 2009/71/Euratom irányelve a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
közösségi keretrendszerének létrehozásáról [HL L 172., 2009.7.2., 18–22. o.] 
2 A Tanács 2011. július 19-i 2011/70/Euratom irányelve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról [HL L 199., 2011.8.2., 48–56. 
o.]
3 A Tanács 1996. május 13-i 96/29/Euratom irányelve munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról 
[HL L 159., 1996.6.29., 1–114. o.] 
4 A Tanács 1987. december 22-i 3954/87/Euratom rendelete nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai 
veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmagasabb 
megengedhető határértékének megállapításáról [HL L 371., 1987.12.30., 11–13. o.]  
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Európai Unió területén található összes atomerőmű biztonságát. Az Európai Bizottság és az 
Európai Nukleáris Szabályozó Hatóságok Csoportja (ENSREG) 2011. május 24-én 
megállapodásra jutott az említett tesztek – koordinált keretbe foglalt – vizsgálati köréről és 
módozatairól.

A folyamatot 2011. június 1-jén indították el. A stresszteszteket engedélyesek és nemzeti 
szabályozó hatóságok közreműködésével, valamint szakértői értékelések útján végzik. Az 
Európai Bizottság szoros figyelemmel kíséri a folyamat előrehaladását, hogy EU-szerte 
biztosítani tudja annak egységességét és következetességét. Az Európai Tanács 2011 végéig 
elvégzi az eredmények értékelését, mégpedig az elért haladásról szóló bizottsági jelentés 
alapján.  Az Európai Tanács továbbá megbízta az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 
nukleáris létesítmények biztonságára vonatkozó hatályos jogi és szabályozási keretet, és 2011 
végéig tegyen javaslatot az esetlegesen szükséges javításokra. Az Európai Bizottság tehát nem 
hallgat a kérdésben („inaudibilité”), ahogy azt a petíció benyújtója állítja. 

A nukleáris biztonságra vonatkozó jogszabályi és szabályozási keret felülvizsgálatának 
tükröznie kell a stressztesztek uniós folyamatának eredményeit, valamint a jelenlegi 
nemzetközi tendenciát, amely támogatja a nukleáris biztonságra vonatkozó nemzetközi jogi 
keret megszilárdításának törekvését, különös tekintettel a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) nukleáris biztonságról szóló egyezményére.

b) Import

A fukusimai szivárgást követően a 3954/87/Euratom rendeletben meghatározott feltételek –
amelyek indokolttá tették a maximális megengedett határértékek alkalmazását előíró 
bizottsági rendelet elfogadását – nem teljesültek, mivel nem érkezett sem figyelmeztető 
üzenet az Európai Unió radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors információcseréjének 
(ECURIE) keretében, sem pedig riasztás a NAÜ gyors értesítésről szóló egyezménye alapján. 
A 3954/87/Euratom rendeletben kilátásba helyezett intézkedések aránytalanok lettek volna az 
uniós lakosság expozíciójához képest, amit a Japánból importált igen kis mennyiségű 
élelmiszer és takarmány elfogyasztása, illetve felhasználása eredményezett.

Ugyanakkor a Bizottság kezdetben azt ajánlotta a tagállamoknak, hogy a 3954/87/Euratom 
rendeletben meghatározott szennyezettségi szintek alapján vessék alá ellenőrzéseknek a 
Japánból importált élelmiszert és takarmányt. A Bizottság később a Japánból származó vagy 
onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett 
balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 
módosított 297/2011/EU1 végrehajtási rendeletben változtatott az élelmiszerek és 
takarmányok cézium- és jódtartalmának referenciaszintjein, és többek között a Japánban 
alkalmazott beavatkozási szinteket használta fel referenciaszintek gyanánt. 

Az élelmiszerek és takarmányok Japánból származó behozatalára vonatkozó egyedi feltételek 
2011. szeptember 30-ig maradnak hatályban, és érvényességüket valószínűleg 
meghosszabbítják majd, lehetőség szerint fokozatos enyhítő intézkedések kíséretében, attól 
függően, hogy kedvezően alakul-e az élelmiszerek és takarmányok radioaktív 
szennyezettségével kapcsolatos helyzet Japánban. A Bizottság egyúttal ajánlást is közzétett a 
                                               
1 HL L 80., 2011.3.26., 5. o.
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csendes-óceáni térség bizonyos halászterületeiről származó tengeri termékek behozatalának 
korlátozása érdekében.

Ami a hajókat és konténereket illeti, a Bizottság 2011. április 15-én a gyors információcserét 
biztosító eszközén (ECURIE) keresztül tájékoztató üzenetet küldött a tagállamoknak, 
amelyben információt kért a Japánból érkező hajók és rakományok sugárzási szintjével 
kapcsolatban elvégzett ellenőrzésekről, valamint harmonizált küszöbértékeket javasolt a 
további intézkedések (sugármentesítés) és a jelentéstétel vonatkozásában: 0,2 µSv/h 
háttérsugárzás felett, 1 méternél (alapértelmezett), lehetőség szerint a szennyezett felület 
sugármentesítése (megtisztítása). Ezt az ajánlást a tagállamok egészségügyi és biztonsági 
szakértőinek (az Euratom-Szerződés 31. cikke) és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
(IMO) véleményével összhangban július 19-én eltörölték.

Következtetés

A nukleáris biztonság a legfőbb prioritás az Európai Bizottság számára. A fentiek alapján a 
Bizottság azon a véleményen van, hogy a hatályos jogi keret égisze alatt – amelyhez a 
szerződések őreként ragaszkodni hivatott – nincs szükség olyan eseti parlamenti bizottság 
létrehozására, amely megvitatná a fukusimai baleset nyomán felmerülő nukleáris kérdéseket, 
mivel a felvetődő kérdésekkel az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) illetékes 
intézményei foglalkoznak.

Továbbá a jelenlegi szakaszban arra sincs reális esély, hogy az energiapolitika egésze 
(amelyet az EUMSZ szabályoz), illetve a nukleáris energiára vonatkozó politika (amelyet az 
Euratom-Szerződés szabályoz) felett gyakorolt hatásköröket az Európai Unió szintjére 
helyezzék át. A hatáskörök jövőbeli megváltoztatásának joga kizárólag a tagállamok kezében 
van, mivel az a fent említett Szerződések felülvizsgálatát tenné szükségessé.

Ami az importált élelmiszerek és takarmányok, valamint a Japánból érkező hajók radiológiai 
ellenőrzését illeti, a Bizottság a fukusimai balesetet követően megfelelő intézkedéseket 
hozott. Ezeket az intézkedéseket folyamatosan az aktuális helyzethez igazítják.


